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La primera fundació privada d’Espanya reforça la seva inversió per al 

desenvolupament d’iniciatives socials, educatives i culturals a la comunitat 

 

”la Caixa” eleva la seva Obra Social a la  
Comunitat de Madrid amb un pressupost  

de 67 milions d’euros el 2019 
 

 

• La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el 

president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han signat 

a Madrid un acord marc que preveu la col·laboració entre aquestes 

dues institucions en matèria d’acció social i cultural per a aquest 

any. 

 

• ”la Caixa” ha elevat fins a 67 milions d’euros la seva inversió per al 

desenvolupament de programes i activitats de l’Obra Social a la 

Comunitat de Madrid el 2019, davant dels 66 milions del 2018. 

 

• Amb aquest acord, l’entitat intensifica el seu compromís amb la 

Comunitat de Madrid i potencia els projectes socials dirigits a lluitar 

contra la pobresa infantil i l’exclusió, i a facilitar la integració laboral 

de col·lectius desafavorits.  

 

• El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha 

explicat: «Avui, amb la signatura d’aquest acord, reafirmem la nostra 

aposta decidida per la Comunitat de Madrid i una implicació creixent 

en el seu futur i prosperitat. A través del Govern de la Comunitat, 

volem contribuir a millorar el benestar dels seus ciutadans, en 

especial de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat».  

 

 

Madrid, 19 de novembre de 2019. La presidenta de la Comunitat de Madrid, 

Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, 

han signat a Madrid un acord marc que preveu la col·laboració entre aquestes 

dues institucions en matèria social, educativa i cultural. Aquesta col·laboració 
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estableix que ”la Caixa” dedica a acció social a la comunitat 67 milions d’euros 

anuals el 2019, davant dels 66 milions del 2018. 

 

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha explicat: «Avui, 

amb la signatura d’aquest acord, reafirmem la nostra aposta decidida per la 

Comunitat de Madrid i una implicació creixent en el seu futur i prosperitat. A 

través del Govern de la Comunitat, volem contribuir a millorar el benestar dels 

seus ciutadans, en especial de les persones que es troben en situació de 

vulnerabilitat». 

 

La signatura de l’acord de col·laboració en matèria d’acció social ha tingut lloc 

aquest matí a la seu de la Comunitat de Madrid. 

 

Entre els objectius bàsics marcats en l’acord, destaquen col·laborar per a la 

millora de les condicions de vida de la infància més vulnerable, de la gent gran 

i dels col·lectius amb necessitats especials pel fet d’estar afectats per malalties, 

i també contribuir al benestar de les persones amb discapacitat o en risc 

d’exclusió. 

 

A més d’aquestes línies d’actuació, l’acord també preveu accions en els àmbits 

educatiu, cultural i de recerca i coneixement, en consonància amb el Pla 

Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 

Alguns dels projectes prioritaris que evidencien el compromís de l’entitat amb les 

necessitats dels ciutadans de la Comunitat de Madrid, amb una atenció especial 

per les activitats en el camp de la pobresa i l’acció social, són els següents: 

 

• CaixaProinfància, un dels programes estratègics de l’entitat, té per 

objectiu lluitar contra la pobresa infantil. Aquesta iniciativa es dirigeix a 

infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys les famílies dels quals es troben 

en risc o en situació d’exclusió. Concretament, CaixaProinfància va 

atendre 8.472 infants i adolescents el 2018 a la Comunitat —58.697 des 

de l’inici del programa—, i va disposar de més de 8,82 milions d’euros 

d’inversió. 

 

• El programa Incorpora se centra a fomentar la contractació de col·lectius 

amb dificultats especials per trobar una feina, com ara persones amb 

discapacitat, aturats de llarga durada, joves en risc d’exclusió, dones 

víctimes de violència de gènere, immigrants i exreclusos, entre d’altres. Al 
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llarg del 2018 es van facilitar un total de 3.763 llocs de treball a la 

Comunitat de Madrid, gràcies a la col·laboració de 1.468 empreses del 

territori.  

 

• El Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties 

Avançades busca millorar la qualitat de l’atenció a les persones que es 

troben en procés de final de la vida, i també a les seves famílies. A la 

Comunitat de Madrid, aquest programa va arribar a 7.960 pacients i 5.831 

familiars durant el 2018. 
 

• El Programa de Gent Gran té com a missió fomentar la participació social 

d’aquest col·lectiu, donar valor a la seva experiència i situar-los com a 

protagonistes actius de la nostra societat. Aquest programa els dona 

l’oportunitat de formar-se en projectes de noves tecnologies, culturals i 

socials, a través d’1 centre de gent gran propi (EspaiCaixa) i 39 en 

conveni. L’any 2018, es van fer a la Comunitat de Madrid un total de 1.489 

activitats per a gent gran, en les quals van participar 130.723 persones.  

 
• Els programes d’Habitatge Social ofereixen pisos de lloguer a preus 

inferiors als del mercat, i es dirigeixen a persones amb dificultats per 

accedir a un habitatge. A la Comunitat de Madrid, el Grup ”la Caixa” 

disposa d’un total de 2.338 pisos socials.  

 
 

La inserció social i laboral de persones privades de llibertat, a través del 

programa Reincorpora, els ajuts a projectes d’iniciatives socials (83 

projectes el 2018, amb 2 milions d’euros), les CiberCaixa Hospitalàries (9 en 

funcionament a la Comunitat de Madrid, amb 36.134 pacients usuaris el 2018), 

el voluntariat i el foment de la convivència ciutadana (amb 433 activitats i 

44.528 beneficiaris el 2018) o les Beques ”la Caixa” (50 becaris de la Comunitat 

de Madrid el 2018) i els ajuts a projectes de recerca (en col·laboració amb els 

principals centres de la Comunitat, entre els quals el Centre Nacional 

d’Investigacions Cardiovasculars - CNIO, el Consell Superior d’Investigacions 

Científiques - CSIC o l’Observatori d’Ocupabilitat i Ocupació Universitàries de la 

CRUE), són també objectius destacats als quals l’Obra Social ”la Caixa” destina 

els seus esforços a la comunitat. 

 

D’altra banda, a través de la xarxa d’oficines de CaixaBank, ”la Caixa” impulsa el 

desenvolupament de projectes i activitats en l’àmbit social, mediambiental, 



 

 

 

 

Nota de premsa 

 

cultural i educatiu mitjançant ajuts econòmics per a projectes del seu entorn més 

immediat. Al llarg del 2018, es van dur a terme 1.197 activitats gràcies a la xarxa 

d’oficines, amb una inversió de més de 4,93 milions d’euros. 

 

Més de 900.000 visitants a CaixaForum Madrid 

 

En el terreny de la divulgació de la cultura, ”la Caixa” impulsa el creixement de 

les persones mitjançat el coneixement a través de les exposicions i les activitats 

que programa a CaixaForum Madrid, i també de les exposicions itinerants. 

Durant el 2018, 947.298 persones van visitar CaixaForum Madrid, i l’exposició 

més vista va ser Warhol. L’art mecànic, seguida de Disney. L’art d’explicar 

històries. El 2019 han destacat les exposicions dedicades a Toulouse-Lautrec 

i a Picasso. 

 

A més, l’Obra Social promou l’acostament de les humanitats, les arts escèniques 

(254 tallers de teatre amb 29.314 usuaris a través de CaixaEscena i 8 

espectacles escolars amb 2.277 usuaris el 2018) i de la música als ciutadans de 

la comunitat madrilenya en forma de concerts participatius (el 2018 es van 

celebrar dos concerts d’El Messies a l’Auditori Nacional de Música amb 4.794 

assistents), escolars i familiars (106 concerts amb 31.907 participants el 2018). 

 

També es continuarà desenvolupant el programa EduCaixa, que engloba tota 

l’oferta educativa de l’Obra Social ”la Caixa”. El 2018, 1.032 escoles de tota la 

comunitat, amb un total de 360.378 escolars, van participar en recursos i 

activitats d’aquest projecte. 

 

Més informació:  

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan Antonio García: 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.org 
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